
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

I -. -_ ' .
-,OTSPÜE SOBlU: A ABSISIENCIA À POPULAÇÃO,

C!U~K1\TJ'E E D.4! OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

,~ .. . ~ .~\DO~ l'fNHEffiO DOS ll'ANTOS NETO~ Prefeito MU11Iclpal
de SilO José das l\11ssões -- RS.

Faço saber no cumprimento ao disposto no artigo 65, Inciso IV, da Lei
Orgnnic3 Municipal. que a Ultl1nf:1 Municipal de vereadores aprovou e eu sanciono e
promulao a Se;?nilile,

I' '1('1',
_.J .J w

Art, lU Fica o Poder Executivo Municipal autorizado .a auxiliar na
cobertura das segumtes despesas necessárias reaíízadas por pessoas carentes: serviços
fim 'rais. óculos, próreses deutárias 1.:: auditivas, agasalhos, passagens rodoviárias e despesas
para regularização de documentos e ncompanhamento de doentes,

Art, 2"· Para efeitos dessa lei são defínidos e classificados os carentes
mlH ~W~LJifliescalegüI1as.

Cat~~gmia I Pessoas cuja renda familiar mensal, seja de até 01 salário t

mínjn~o regiona! e a.g~cllltore~ que pOSRWlm proPlieiade de até 5 'has de terra, e .não tenha,
propriedade de outros unovers, I ' ,

Categoria u- Pessoas cuia renda familiar s~a superior a 01 salário
mínimo e até no máximo 02 salários mínimos regionais e agricultores. que possuam a
propriedade de 5,1 has de terra até 10 has de terra e não tenham a propriedade de outros
imóveis.

,(\,..11. 3"- O auxilio de que trata o artigo 1.° estará limitado a R$ 180,00
(cento ç oitenta reais), corrigidos mensalmente pelo IPCA, índice adotado pela Prefeitura
Municipal por extinção da UFfR e será coberto mediante a aplicação dos seguintes
percentuais sobre o valor comprovado da despesa:

Categoria I) 100'% do valor
limite dcR$ 180.00.

T despesa comprovada, respeitado o

lir!ritede R$ 180,00;
(.'::ategoria . Il) 50%, do valor da despesa comprovada, respeitado o I

.1 ';
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ÃO JOSÉ DAS MISSÕES
Av, 20 de M rço. s/n"

Fone/Fax: (55) 75~-1040 e 1150
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~~- 'h, - ~!~;t~~~!!!~t'~l~y4to: lptP.f 5<~Rt'~~ ~~liIDf UWUlSlJ1J lJlJ YJMlJl I,W
R$ J60Jl(J por família aí) >!fW purn 08 PlI-mh,8 du c tegoria I ~ máximo de R$ H~O,OOpor
hrníli!i fi'! c!1tt:;gon:'l n:

,~I1. ~.o /\ :.Lt.:Hjall;! Municipal de Assistência Social elaborará' e
manter fI 11m cadastro de carentes, avaliado e c1::ltf<iliC3d.O pelo Conselho Municipal de
Assistência Social (' manj~ní 10glf,:Íro ,d(l~ b:lleíicloR I con,cedídm". divulgando mensalmente a
relação das pessoas bcneíiciadas com a ,lIldlcaçao do I e,)ectJV~ auxilio, 1 1

pt,nÁGnAFO UNICO; A R4UÇAO NOMlNAJ" DAS PESSOAS
BE...NEFIC'Il\lV\.S. H:E'M COMo l'l. RELAÇAo DOr BENEFicIOS CONCEDIUOS POR
ESTALEI. SERAo ENCAMJNHADOS 1V[ENSAL~ENTE AO '~ODER LEGISLA1'IVO
:MUNTC1P/\,L.

Art, 6"- Toda e qualquer assistência prestada na forma desta Lei. deverá
ser documentada, através de relatório mensal, acompanhado dos comprovantes da despesa a
ser ressarcida e das autorizações respectivas. O deferimento do auxilio" estará condicionado'
à avaliação da compatibilidade com o preço de mercado do 'auxilio pretendido,'
Preferencialmente, a aquisição dos materiais será feita por representante da Secretaria
Municipal de Assistência Social.

ArL 7"_ As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta da dotaçã-o
orçamentária própria do orçamento vigente e por dotação específica .nos orçamento
vindouros. Deverá ser CIlada uma atividade espectliba dentro do Orçamento da Secretaria
de Assistência Social a fim de evidenciar o gasto decorrente desta Lei. ' , '

A11. 8" A previsão das deSPefJl's decorrentes da presente Lei ficam
incluídos IlO Plano Plurianual e Diretrizes antecedentes.

AI1_ 9" Revogad::t~ a~ disposições em contrário, esta Lei entrará em
Vigol Wl data de sua publicação.

GAHlNIcrv, DO PRRF'IOTO 'iVfHNICTPAL ~F. sxo .rosn DJ\B MISSÕES, aos
19 lh· seteuâno de 2GB1.

~ "
A1VIA _OR J:>IN]lEn~O DOS SAN,TOS NETO

Pre eito Municioals:

REGISTRE-SE E PlTBLIQUE-SE:
.............. -._~ ..._;---..,.C~=~c:5Sl:~

PJ.t~ADIR SOAR1LS DE LARA
Ser. 1'i1un.de Administração

I.


